
 Vedlegg 2 til høringsbrev av 23.08.13, ref 13/3931 

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til 

høyere utdanning  
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om 

universiteter og høyskoler § 3-6, § 3-7 og § 4-9, jf delegeringsvedtak 7. oktober 2005 nr. 1107. Endret ved 

forskrifter 18. oktober 2007, 18. november 2008, 24. april 2009, 23. november 2009, 11. juni 2010, 30. 

november 2010, 28. november 2011 og 31. januar 2013. 

 

Forslagene er markert med fet skrift  og med stryk.  

  

§ 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning 

 

§ 2-3 endres som følger: 

Søkere som er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av regler om unntak fra kravet 

om generell studiekompetanse, jf. kapittel 3, og som har bestått en slik utdanning på 

minst ett år (60 studiepoeng eller 2 studier, hvert på 30 studiepoeng), får generell 

studiekompetanse under forutsetning at de også oppfyller kravet om norsk, jf. §2-1, dog 

slik at søkere med utdanning fra land utenom Norden, som er tatt opp med grunnlag i § 

2-2 femte ledd, må dokumentere norskkunnskaper etter bestemmelsene i § 2-2 av 

dokumenterte norskkunnskaper.  

 

Dersom den høyere utdanningen ikke har hatt norsk eller annet nordisk språk 

som undervisningsspråk, må kravet om norsk oppfylles, jf. § 2-1, dog slik at 

søkere med utdanning fra land utenom Norden, som er tatt opp med grunnlag 

i § 2-2 femte ledd, må dokumentere norskkunnskaper etter bestemmelsene i 

§ 2-2. 

 

§ 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag 

Niende strekpunkt endres som følger: 

- Studier ved Norsk Dansehøyskole 

 

§ 4-4 Spesielle opptakskrav til arkitektur og teknologiske fag 

- Fjerde strekpunkt, sjette avsnitt endres som følger: 

For søkere med generell studiekompetanse eller bestått nyere godkjent to-årig 

fagskole i tekniske fag som blir tatt opp til treterminordning gjelder ikke det spesielle 

opptakskravet i matematikk og fysikk som fastsatt her. 

 

-Femte strekpunkt: 

Teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider og Utøvende tradisjonshåndverk 

Relevant fagbrev  

Søkeren må dokumentere kunnskaper i form av innsendt arbeid og bestå opptaksprøve 

etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. 

 

§4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 

Tre-årig lærerutdanning for tospråklige lærere – morsmålslærere 
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Søkere må dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 eller 

bedre i norsk (393 timer) og tospråklig kompetanse etter nærmere regler 

fastsatt av institusjonen 

§ 4-9 Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag 
Åttende strekpunkt endres som følger: 

- Studieprogram i kunst, medier og kommunikasjon - dansevitenskap 

 
Niende strekpunkt endres som følger: 

- Studier ved Norges Dansehøyskole 
 

§ 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag: 
Fjerde strekpunkt endres som følger: 

- Studium ved Samisk høgskole og studier i samiske språk ved andre institusjoner 

Søkere må dokumentere kunnskaper i samisk språk etter nærmere regler fastsatt av institusjonen 

 
 

Forutsatt at Helse- og omsorgsdepartementet gir autorisasjon til prehospitalt arbeid – 

paramedic foreslås et nytt sekstende strekpunkt 
Nytt sekstende strekpunkt skal lyde: 

 

3-årig studium i prehospitalt arbeid – paramedic 

Søkere må dokumentere førerkort klasse B (personbil) og bestått fysisk 

opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. 
 

§ 6-4 Andre utdanninger der det kreves politiattest. Politiattestens innhold 

Forutsatt at Helse- og omsorgsdepartementet gir autorisasjon til prehospitalt arbeid – 

paramedic. 

Nytt tredje ledd skal lyde: 

Søkere til følgende utdanning må framlegge politiattest i samsvar med annet ledd: 

1. 3-årig utdanning i prehospitalt arbeid - paramedic 

 

§ 7-6 Karakterpoeng for 23/5-søkere 
Tredje ledd endres som følger: 

3) Søkere som tilfredsstiller ett eller flere generelle eller spesielle fagkrav for opptak på 

grunnlag av annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper på annen måte enn 

fagene bestått i norsk eller nordisk videregående opplæring, skal rangeres etter  

§ 7-12.  


